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Geachte mevrouw, heer, 
 
In de afgelopen periode is door de gemeente Almere de gebiedsvisie Louis Armstrongweg vastgesteld. 
Hierin worden transformaties van de kantoorgebouwen aan de Louis Armstrongweg naar woningen mogelijk gemaakt. 
 
MYB heeft op basis van deze gebiedsvisie en de daarin aangegeven eisen en wensen van de gemeente een plan ontwikkeld 
met een gevarieerd aanbod van huurwoningen. Wij hebben onze plannen voorgelegd aan de gemeente en na diverse 
opmerkingen zijn wij, de gemeente en MYB, tot het ontwerp voor de Louis Armstrongweg 2-16 gekomen. 
 
Nu is het tijd om u te informeren over de plannen. 
Wij zouden deze informatie graag op een inloopbijeenkomst aan u presenteren maar vanwege het coronavirus is een 
inloopbijeenkomst niet mogelijk.  
In deze brief informeren wij u over de plannen en op welke wijze u op het voorlopige ontwerp kunt reageren en eventueel uw 
vragen kunt stellen. 
 
Graag nodigen wij u daarom uit om op deze schriftelijke en digitale wijze kennis te nemen van de plannen voor Louis 
Armstrongweg 2-16.  
Dit is het gebouw waarin voorheen Avis en op dit moment alleen nog Medinello is gehuisvest. Om u meer te vertellen over 
onze ideeën voor woningen op deze locatie, willen wij onze plannen kenbaar maken via de website www.myb.nl/almere en 
de bijlage bij deze brief. 
Daar kunt u informatie vinden over de transformatie van het kantoor naar 49 appartementen en een beperkte commerciële 
ruimte op de begane grond op de hoek van de Louis Armstrongweg en de Hollandse Dreef. 
Dit biedt ons enerzijds de mogelijkheid om, helaas niet fysiek, met u als buurtbewoner kennis te maken en anderzijds te 
horen wat u aanspreekt en welke zorgen u mogelijk heeft. 
 
Reacties zijn mogelijk tot 5-06-2020. 
Iedereen mag een reactie indienen. Hieronder staat hoe u dat kunt doen. 
Twee manieren om te reageren: 

1. Per email naar  projectsatch@myb.nl  
2. Schriftelijk per brief aan MYB b.v. Postbus 4120 2003EC Haarlem. 

 
Meer informatie vindt u in de bijlagen die u kunt downloaden van onze site www.myb.nl/almere. onder aan de pagina vindt u 
een button waarmee u de bijlage kunt downloaden. 
 
Wij hopen dat wij zoals gepland na deze zomer met de uitvoering van de werkzaamheden te kunnen beginnen.  
De laatste stand van zaken zal te vinden zijn op de website. www.myb.nl/almere.  

Heeft u vragen? Mail naar projectsatch@myb.nl of bel naar 088-2828700 en vraag naar Peter Hooijveld. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
MYB team 
 088 - 2828700 
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TOELICHTING TRANSFORMATIE LOUIS ARMSTRONGWEG 2-16 ALMERE. 

 
Algemeen: 
De ontwikkeling vindt plaats in goed overleg met de gemeente Almere. 
Van de gemeente zijn de afdelingen projectmanagement, stedenbouw, financiën en techniek betrokken bij de 
ontwikkeling. 
Opdrachtgever is MYB B.V als ontwikkelaar. 
Architect van de transformatie ontwerp is bureau Kroner uit Den Haag. 
Momenteel worden gesprekken gevoerd met verhuurorganisaties als toekomstige eigenaren van het gehele 
complex. Huursegmenten in de sectoren betaalbare huur, middel-dure huur en vrije sector huur zijn afgestemd 
met de gemeente. Indien u geïnteresseerd bent in het huren van een woning kunt u dat opgeven via de website, 
per email of schriftelijk en worden uw gegevens doorgegeven aan de verhuurder. De uiteindelijke toewijzing 
moet nog met de verhuurder worden bepaald. 
 
Ambitie. 
MYB heeft tot doel hoogwaardige woonproducten te ontwikkelen voor verschillende segmenten. Het gedateerde 
kantoorgebouw aan de Louis Armstrongweg 2-16 wordt getransformeerd tot een modern woongebouw met 
kwalitatieve hoogwaardige afwerkingen en een moderne maar tijdloze vormgeving. 
 
Met name het hergebruik van grote onderdelen van het gebouw sluit aan bij de huidige doelstellingen voor 
hergebruik van materialen in de nieuwe zogenaamde Circulaire Economie.  
De woningen krijgen een energielabel A en worden voorzien van energiezuinige LED-verlichting, 
luchtbehandeling met warmteterugwinning en stadsverwarming. Ook worden er PV panelen op het dak 
geplaatst die stroom leveren voor de algemene ruimten in het gebouw. 
 
Ook wordt veel aandacht besteed aan de leefomgeving rondom het gebouw in aansluiting met het openbaar 
gebied met aanleg van extra groen en tuinen voor de bewoners. 
 
Planning 
Tot 5 juni Bewonersinformatie en presentatie ontwerp 
Eind mei. Indiening omgevingsvergunning door de architect en het ontwerpteam. 
Juni en juli  Behandeling omgevingsvergunning door de gemeente. 
Juli en Augustus Bouwvoorbereiding door de aannemer 
September 2020 Start bouw. 
Maart 2021 Oplevering van de woningen. 
 
Ontwerp 
In de presentatie die u van de site kunt downloaden ziet u de uitwerking van de plannen, bestaand uit: 

• Situatietekening; 

• plattegronden van de begane grond en de verdiepingen; 

• gevels; 

• doorsneden; 

• 3D beelden. 
 


